
 

 

 

 

 

Discipulado: sua igreja tem feito do jeito certo? 
 

Discipular requer tempo e energia, prioridades claras e um plano específico. Além de ensinar 

e inspirar, O Discipulado na Igreja Local também nos mostra como fazer isso 

 

Como treinar e ensinar os seus membros da igreja a se tornarem seguidores de Jesus? 

Quantos encontros ou eventos serão necessários? Como gerar cristãos maduros e 

capacitados? 

Para Randy Pope, pastor da Igreja Perimeter, em Atlanta, nos Estados Unidos, e um dos mais 

influentes líderes na área de formação espiritual e discipulado, é preciso trazer o discipulado 

de volta para a igreja local.  

Vinte e cinco anos atrás, Randy Pope e os líderes de sua igreja local, que estava em rápido 

crescimento, deram uma boa olhada em seus próprios desenvolvimentos espirituais e 

perceberam que todos tinham se beneficiado de uma relação de discipulado pessoal que os 

ajudou a crescer em sua fé e a descobrir onde Deus os estava chamando a servir.  

 

O Discipulado na Igreja Local conta a história de como então, como igreja, eles decidiram 

tornar o discipulado pessoal um objetivo de vida ou morte. E são os vários aspectos da 

abordagem de “discipulado missional life-on-life", desenvolvido na Perimeter, que Randy 

Pope apresenta nos capítulos deste livro.  

 

Baseado nos princípios bíblicos e rico em exemplos e ideias práticas, O Discipulado na Igreja 

Local é aplicável à realidade da igreja dos nossos dias. 
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Sobre o autor 
 

- Randy Pope é pastor titular e fundador da Igreja Perimeter, em Atlanta, nos Estados 

Unidos, e um dos mais conhecidos e influentes líderes na área de formação espiritual e 

discipulado. É graduado pela Universidade do Alabama e pelo Reformed Theological 

Seminary. Autor de vários livros e conferencista internacional, é também fundador e 

coordenador do Ministério Life-On-Life para treinamento de líderes em todo o mundo na 

missão de fazer discípulos. 
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O que disseram: 

 

Não conheço outro pastor que tenha sido mais produtivo no seu ministério pessoal de 

discipulado do que Randy Pope. Também desconheço algum líder de igreja que tenha um 

compromisso mais duradouro e sólido de tornar o discipulado difundido por toda a sua 

igreja que ele. Por meio deste livro, você aprenderá tanto os princípios como as práticas 

para moldar as pessoas à semelhança de Cristo pelo poder do Espírito. 

— Tim Keller, Igreja Presbiteriana Redeemer, Nova York 

 

Desconheço um pastor que esteja mais disposto que Randy Pope a examinar seus sucessos 

para ver se são coerentes com as prioridades do evangelho. A descrição que ele faz da sua 

jornada, partindo do conforto de um ministério consagrado até a confissão da necessidade 

de discernimento, é tanto uma lição de humildade quanto uma inspiração. Eu a li com a 

convicção pessoal de que não tenho examinado se o centro do meu ministério é fazer 

verdadeiros discípulos, mas também com o forte desejo de descobrir e fazer o tipo de 

discipulado que Randy descreve. 

— Bryan Chapell, chanceler do Seminário Teológico Covenant 
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O livro em frases 
 
A igreja é feita de pessoas, uma pessoa após outra, cada uma cujo nome é conhecido no céu 
e cujos fios de cabelo são contados pelo Deus desse céu. 
*** 
O crescimento do reino começa com algo pequeno como uma semente. 
*** 
Ter “um grupo menor e mais unido” é um ponto inegociável do discipulado. 
*** 
O processo de discipulado é mais como uma maratona do que como uma prova de corrida 
de curta distância. 


